
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

UFPA PROMOVE APRESENTAÇÕES GRATUÍTAS NO TEATRO WALDEMAR HENRIQUE 

 

Sugestão de imagens: imagens gerais do EMUFPA, imagens da UFPA, imagens de instrumentistas de sopro, imagens 

dos entrevistados, imagens de arquivos dos músicos e público presentes. 

Informações 

O ruído da chuva, as melodias do vento e os sons do cotidiano na Amazônia são inspiração para músicos e 

instrumentistas da região. Para comemorar os 50 anos da Escola de Música da Universidade Federal do Pará 

(EMUFPA) a instituição oferece uma ampla programação no “Vento Norte” 2013, evento que oferece mostras, 

masterclass e apresentações musicais gratuitas a partir da próxima segunda-feira, 21 de outubro. 

 

Para o coordenador do evento, o professor de saxofone da EMUFPA, Marcos Cardoso (Puff), o Vento Norte é “uma 

oportunidade para todo estudante ou músico da região aprimorar conhecimentos e trocar experiências com mestres e 

instrumentistas de sopro de todo o país, ao mesmo tempo em as apresentações gratuitas difundem estas melodias para 

o público em geral”. Toda programação é gratuita e as inscrições podem ser feitas momentos antes das master classes 

ou apresentações. 

 

A Semana Temática de Sopros inicia na próxima segunda-feira, 21de outubro, e segue até quinta, 24, em Belém. 

Todas as atividades de ensino serão realizadas na Escola de Música da UFPA pela manhã a partir das 09h, e pela 

tarde, a partir das 14h30. À noite, sempre a partir das 19h30, o evento oferece apresentações no Teatro 

WaldemarHenrique com os grupos musicais da EMUFPA: Big Band e combos de jazz. 

 

FORMAÇÃO MUSICAL - Na programação do Vento Norte estão confirmadas diversas master classes de 

instrumentos, que serão aulas ministradas por especialistas de máxima qualidade em desempenho musical, os quais 

também fazem parte do quadro docente de afamadas instituições de ensino superior no Brasil. Entre os visitantes estão 

os professores Cícero Cordão(trompete) – Universidade Estadual de Londrina, Dilson Florêncio (saxofone) – 

Universidade Federal da Paraíba,Gilberto de Queiroz (trombone) – Universidade Estadual de Londrina e Guilherme 

Garbosa (clarinete) – Universidade Federal de Santa Maria. 

 

As temáticas abordadas pelas aulas irão desde aspectos gerais relativos à performance, como técnica e sonologia 

(campo de pesquisa de processos musicais interativos e tecnológicos), até relatos pessoais de experiência profissional 

no mundo da música. O evento oferece, ainda, um curso intitulado “Introdução à linguagem do Jazz”, o qual terá 

como ministrante Yuri Guedelha, que leciona flauta transversal na EMUFPA. 

 

50 ANOS - O Vento Norte faz parte das comemorações pelo meio século de existência da Escola de música da UFPA 

e tem como coordenador o professor de saxofone Marcos Cardoso (Puff). Segundo Puff, a importância do evento está 

no estímulo ao debate e no apoio ao desenvolvimento dos recentes estudos sobre instrumentos de sopro em Belém. A 

organização ressalta, ainda, a importância de artistas da região consagrados em escala nacional, como Paulo Levi 

(saxofonista), que contribuem com ótimas referências acerca da qualidade dos instrumentistas paraenses. 

 

Serviço: 

Escola de música da UFPA realiza o Vento Norte – Semana Temática De Sopros 

Período: 21a 24 de Outubro. 

Hora: manhã – às 09h; tarde – às 14h30; noite – às 19h30. 

Local: manhã e tarde (Master classes) – EMUFPA (Tv. Padre Prudêncio, n˚ 220, comércio); noite (Recitais) –Teatro 

Waldemar Henrique (Praça da República, s/n). 

Aberto ao público e com inscrições gratuitas. 
 

Sugestão de Entrevistados:  

●Marcos Cardoso (Puff), coordenador do evento. 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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